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DEL 1: BAKGRUNN OG OPPSTART 

1. Innledning 
 
”På vei til egen bolig – Stavanger”, er et treårig utviklingsprosjekt/kompetanseprosjekt. Det ble 
tilsatt prosjektleder fra 01.01.05. for å finne ut om det var grunnlag for – realistisk å starte opp et 
slikt utviklingsprosjekt. På grunn av noe treghet i oppstartsfasen ønsker en avslutning av prosjektet 
senest innen utgangen av 2008. Prosjektet skal, med fokus på resultatmålet i Boligmeldingen om at 
ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon, bidra til viktig 
kompetanseutvikling innen boligsosialt arbeid for ungdom mellom 18 – 25 år.  Prosjektet er et 
samarbeid mellom Foreningen Blå Kors Stavanger (FBKS) og Stavanger kommune og en vil 
fokusere på erfaringsformidling som samlet vil være et bidrag i den nasjonale strategi ”På vei til 
egen bolig”.  De fire departementene Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og politidepartementet 
samarbeider om den nasjonale strategien. Husbanken skal koordinere arbeidet med 
gjennomføringen av "På vei til egen bolig". 
 
Hoveddokumentet for ”På vei til egen bolig – Stavanger”, var i første omgang søknaden om 
tilskuddsmidler til Sosial- og helsedirektoratet, Avdeling for kommunale velferdstjenester, av mai 
2005. Denne søknaden inkluderer også en kortfattet prosjektskisse. Vi viser der til rundskriv IS-
1/2005, nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2005, punkt 10.6 Kommunalt arbeid for 
rusmiddelmisbrukere, herunder Legemiddelassistert rehabilitering – LAR. Der fremkommer en 
øket bevilgning på 70,6 mill. kroner som skal øke kapasiteten i kommunens arbeid, herunder 
oppfølging av rusmiddelmisbrukere etter opphold i institusjon, og det fremkommer videre at det av 
disse 70,6 mill. er satt av kr. 10,6 million til samarbeidsprosjekter mellom kommuner og frivillige 
organisasjoner knyttet til ettervern. 
 
Prosjektskissen beskriver noe om prosjektorganisering, målgruppe, målsetting, samt tiltak og 
oppgaver for prosjektets oppstartsfase. 
 
Det er flere grunner for å se nærmere på prosjektskissen nå og utarbeide en mer detaljert 
prosjektplan. I juni 2005 fikk vi melding om at Shd hadde prioritert vår søknad med kr. 1.000.000. 
Husbanken gav tidlig positive signal om at tanker en har knyttet til det å bidra i den nasjonale 
strategi ”På vei til egen bolig” var i tråd med det å kunne komme inn under Husbanken sine låne 
og tilskuddsordninger, samt Barne-, ungdoms- og familieetaten og Helse Stavanger HF gav 
positive signaler på initiativet. I august 2005 søkte vi om kompetansetilskudd fra Husbanken. I 
september 2005 fikk vi melding om at vår søknad var prioritert med kr. 250.000 for 2005 og kr. 
250.000 for 2006. Det er behov for å konkretisere prosjektets målsettinger, målgrupper, 
finansiering, organisering, framdriftsplan m.m. 
 
Prosjektplanen vil være et plandokumentet for Foreningen Blå Kors Stavanger, men den vil også 
være et sentralt dokument for samarbeidet med Stavanger kommune og andre aktører som er 
delaktige i prosjektet, eksempelvis Husbankens regionkontor i deres oppfølging av prosjektet.  
 
Planen er inndelt i følgende bolker: Del 1 omhandler først og fremst en omtale av bakgrunn for og 
oppstart av prosjektet. Del 2 beskriver hovedstrategier/hovedmål, delmål og tiltak. Del 3 beskriver 
organisering, budsjett og fremdriftsplan. 
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Planen beskriver mål, delmål og tiltak frem til prosjektslutt i 2007/2008.  Det er et mål å revidere 
planen innen juni 2006 eller før hvis det skulle fremkomme føringer som får betydning for 
prosjektets fremdrift eller målsetninger. Styringsgruppa vil ha ansvar for en oppstartsevaluering 
som vil være ferdig innen april 2006, og den ska bidra til revisjon av planen herunder strategier og 
tiltak for det videre arbeidet i prosjektet. 
 
 
 

2. Bakgrunn og status for prosjektarbeidet 

2.1.  Bakgrunn for oppstart  
På bakgrunn av Stortingets behandling av Utjamningsmeldinga (St.meld. nr. 50 (1998-99) ble 
Prosjekt bostedsløse igangsatt som et samarbeidsprosjekt mellom daværende SHD, nå SOS, KRD 
og Husbanken i 2000. Gjennom strategien "På vei til egen bolig" utvider regjeringen arbeidet for å 
forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien bygger videre på, og trapper opp satsingen i 
Prosjekt bostedsløse som ble avsluttet i 2004. 
 
Foreningen Blå Kors Stavanger han over lengre tid ønsket å starte opp et boligprosjekt med bo-
oppfølging. I forbindelse med den nasjonale strategi ”På vei til egen bolig, så FBKS muligheten til 
å kunne delta i denne satsningen, der også frivillige organisasjoner ønskes på arenaen som viktige 
bidragsytere. 

 

2.2.  Forankring  
Boligmeldingen (St.meld nr 23 (2003-2004) Om boligpolitikken ble behandlet i Stortinget den 
14.06.04. 
 
Her fremkommer bl.a. følgende resultatmål: 
 

Feil! Objekter kan ikke lages ved å redigere feltkoder. 
 
 
Foreningen Blå kors Stavanger og Stavanger kommune har fokusert spesielt på resultatmålet: 
Ingen skal tilbringe tid i midlertidige boligløsninger ved utskrivelse fra institusjon, henholdsvis 
barnevernsinstitusjon og rusverninstitusjon. 
 
Å sikre gode og stabile bosituasjoner for bostedsløse står helt sentralt i Boligmeldingen. 
 
Prosjektet ses også i sammenheng med gjennomføring/oppfølging av lokale kommunale planer 
som Ruspolitisk handlingsplan (Stavanger kommune) og Plan mot bostedsløshet blant 
rusmisbrukere (Stavanger kommune). 
 
 

2.3.  Nærmere om deltakerne i prosjektet  
Høsten 2004 jobbet styret i FBKS konkret med ideen å starte opp et boligprosjekt med utleie av 
boliger samt bo-oppfølging. En ønsket å finne ut om det var grunnlag for – realistisk å starte opp et 
slikt tiltak. FBKS tilsatte fra 01.01.05 en prosjektleder med bakgrunn som prosjektleder i Prosjekt 
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bostedløse i Stavanger kommune for å gå inn i den utfordringen. Prosjektleder var også engasjert 
noe av FBKS før jul 2004 med tanke på å legge til rette for satsningen. 
 
I januar 2005 tok FBKS kontakt med Stavanger kommune med tanke på å få til et 
samarbeidsprosjekt knyttet til ettervern etter institusjonsopphold. I februar 2005 responderte 
Stavanger kommune positivt på det. 
 
I februar 2005 ble også Helse Stavanger HF og Barne-, ungdoms- og familieetaten orientert om 
tanker FBKS ønsket å realisere og begge responderte positivt på initiativet. Det har derfor vært et 
ønske om at disse ble deltakere i prosjektet.(som deltakere i en gruppe) 
 
I februar 2005 ble også Husbanken orientert om tanker FBKS ønsket å realisere, og de gav positive 
signal på at tanker en hadde knyttet til det å bidra i den nasjonale strategi ”På vei til egen bolig” var i tråd 
med det å kunne komme inn under Husbanken sine låne og tilskuddsordninger. Det er derfor ønskelig at 
Husbanken, som boligsosialt kompetansesenter, vil følge prosjektet tett. 
 
Blå Kors Norge driver i dag en rekke institusjoner for rusmisbrukere. Organisasjonen fokuserer 
mye på frivillighetsarbeid. Blå kors Norge har deltatt i oppstartsfasen i prosjektet i Stavanger, og 
vil være delaktig i det videre arbeid.  
 
FBKS vil ha tett kontakt med Stavanger kommuner for etablering og drift av sine tiltak. Disse 
tiltakene skal inngå i kommunens helhetlige tilbud noe som vil kreve et formalisert samarbeid. Det 
er inngått samarbeidsavtale mellom FBKS og Stavanger kommune i november 2005.  

2.4.  Evaluering av oppstartfasen 
Det vil bli foretatt en oppstartsevaluering innen april 2006. Denne vil ha stort fokus på hvordan 
første fase i etablering og drift har gått. En vil ikke minst fokusere på samarbeidet med deltakende 
instanser, der Husbanken inngår som en sentral aktør med tanke på erverving av boliger. 
 
En vil på bakgrunn av denne evalueringen kunne si noe om hvor stort tempoet bør være med tanke 
på å gi et botilbud i inntil 20 boenheter. 
 
En kan likevel allerede nå si noe om oppstartsfasen. Vi hadde forventet at Shd hadde gitt evt 
tilsagn om tilskuddsmidler på et tidligere tidspunkt. Fristen ble utsatt fra 15. februar til 15. mai. 
Dette forsinket framdriften i prosjektet.  Pr 01.02.06. er prosjektet i drift med 3 tilsatte. Det er 
ervervet 5 boliger (de tre siste boligene ble ervervet i slutten av januar). Det har vært en målsetting 
å erverve til sammen 3-4 boliger i løpet av 2005 og til sammen inntil 10 boliger innen sommeren 
2006. Med bakgrunn i  kapasitetsutfordringer i barnevernstjenesten i Stavanger kommune og dets 
arbeid med å frambringe aktuelle beboere har innflytting i bolig gått noe saktere enn planlagt. 
 
En må i evalueringsrapporten (april 2006) si noe om hvor langt en er kommet i forhold til 
erfaringer som er en del av utviklingsprosjektet/kompetanseprosjektet innen boligsosialt arbeid. En 
må ha en kritisk tilnærming der en fokuserer på om tiltakene i prosjektet er så tradisjonelle at de 
ikke bringer frem ny kunnskap. En har i prosjektskissen sagt at en vil bygge videre på erfaringer 
fra metodearbeidet i Prosjekt bostedsløse, og en vil i denne evalueringen si noe om status i forhold 
til det. 
 
En må også si noe om framdriften er i rute, og om prosjektet har utviklet seg i tråd med 
prosjektplanen, og om utviklingen er forenlig med målet om å utvikle helhetlige løsninger. 
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DEL 2: BESKRIVELSE AV HOVEDSTRATEGIER, MÅL OG TILTAK 
 

3. Hovedmål og overordnede strategier 
 
Nedenfor følger omtale av hovedmål og overordnet strategi for prosjektet. Deretter følger en 
gjennomgang av delmål og tiltak. 
 

3.1 Hovedmål 
 
Prosjektet har følgende hovedmål: 
• Bidra i den nasjonale strategi ”På vei til egen bolig” med å gi/utvikle botilbud med 
ambulerende bo-oppfølging for ungdom mellom 18 – 25 år hvor disse rekrutteres fra henholdsvis 
barnevernsinstitusjon og rusverninstitusjon. 
• Fokusere på behovet for helhetlige tjenester knyttet til tiltak innen 
helse, bolig, økonomi og sosial fungering 
• Prosjektet skal videreutvikle aktuelle metoder som del av det boligsosiale arbeidet 
• Skape grunnlag for og erfaringer med frivillig arbeid som en del av det boligsosiale arbeidet 
• Prosjektet vil fokusere på erfarings- og kunnskapsformidling 
 

 

3.2 Målgruppe 
Målgruppa for prosjektet er:  
 
Ettervern av personer mellom 18 – 25 år uten egen eid eller leid bolig og med behov for 
bistand hvor disse rekrutters fra henholdsvis barnevernsinstitusjon og rusverninstitusjon  
 
Bistand vil her bety både bistand i boligen, dvs bo-oppfølging, og bistand til å skaffe seg en bolig. 
En vil fokusere på ungdom på vei fra barnevernsinstitusjon til egen bolig som trenger noe bo-
oppfølging hvor dette defineres som ettervern fra barnevernsinstitusjon. En ønsker å starte et 
utviklingsprosjekt/prøveprosjekt for å kunne høste erfaringer med å gi tilbud om bolig samt 
ambulerende bo-oppfølging for denne gruppa. Bo-oppfølgingen vil ha et helhetlig perspektiv og en 
vil sammen med egne prosjektmedarbeidere (FBKS) benytte det generelle hjelpeapparatet. En del 
av de som flytter ut fra barnevernsinstitusjon er opptatt av den ”store friheten” som venter og kan 
ha vansker med å innse begrensningene de har i forhold til det å mestre å bo i betydningen av å 
mestre dagliglivets gjøremål (skole, jobb, økonomi, familie, sosial nettverk, fritidsaktiviteter, holde 
boligen, lage mat osv) etter opphold i barnevernsinstitusjon. Det vil være en målsetting å legge til 
rette for individuelt tilpassede bo-oppfølging, der ungdommen selv står i fokus og selv er sterk 
bidragsyter i forhold til det å lage en tilpasset bo-oppfølging. En ønsker gjennom dette også å bidra 
til at det kan lages individuell plan for hver ungdom.  På den måten kan en forhindre en sårbar 
gruppe i samfunnet en negativ utvikling. Vi tenker at det i denne gruppa er ungdom som har 
utviklet et rusproblem og/eller at det er ungdom som står i faresonen for å utvikle et rusproblem. 
Det skal være en ansvarsgruppe rundt hver ungdom.  
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Skulle det vise seg at rekrutteringen fra barnevernsinstitusjon til egen bolig skulle bli vanskelig, 
ønsker Stavanger kommune at målgruppen også kan omfatte  
a) ungdom under 18 år som blir kastet ut av foreldrene og der alternativet til et tilrettelagt 
botilbud med oppfølging ses som et alternativ til plassering i institusjon. 
b. ungdom fra forsterkede fosterhjem hvis dette anses tjenlig. 
c. ungdom som har sammensatte problemer hvor rus, kriminalitet og 
adferdsproblemer kan inngå, men hvor en vesentlig del av problemet også er 
hjelpeløshet i forhold til å håndtere hverdagens utfordringer. En vil i utviklingsprosjektet 
rapportere på denne differensieringen av målgruppa. 
 
Sammen med dette vil en fokusere på ettervern av ungdom på vei fra rusverninstitusjon til egen 
bolig. En ønsker å kunne høste erfaringer med å gi tilbud om bolig samt bo-oppfølging der 
utskrivende institusjon gjerne er en samarbeidspartner i bo-oppfølgingen. En ønsker fokus på 
gjennomført behandling og muligheten for å få hjelp av utskrivende institusjon, både til evt. korte 
etteropphold ved institusjonen som del av ettervernet samt det å ha kontakt med utskrivende 
institusjon for å unngå lengre re-innleggelse i behandlingsinstitusjon. En vil fokusere på lengden i 
behandling, og muligheter som måtte ligge i kortere behandlingstid med etterfølgende bo-
oppfølging som ettervern. Og en ønsker gjennom bl.a. bygging av sosiale nettverk å gi 
enkeltindividet muligheter å mestre dagliglivets gjøremål på en god måte.  
 
En vil fokusere på behovet for helhetlige tjenester knyttet til tiltak innen helse, bolig, økonomi og 
sosial fungering.  

3.3 Hovedfaser i prosjektet: 
Prosjektet er delt inn i 3 hovedfaser: 
 
Fase 1 – Etablering av prosjektet     01.01.05. – 31.10.05 
Fase 2 – Etablering og drift av  4 - 6 boliger    01.11.05. – 28.02.05. 
Fase 3 – Videre utprøving av bo- og tjenestetiltakene i inntil  
20 boliger, med fokus på behovet for helhetlige tjenester knyttet til 
tiltak innen helse, bolig, økonomi og sosial fungering, videreutvikling 
av aktuelle metoder som del av det boligsosiale arbeidet, skape grunnlag 
for og erfaringer med frivillig arbeid som en del av det boligsosiale  
arbeidet, samt fokusering på erfarings- og kunnskapsformidling 01.03.06 – 31.12.07. 
(01.06.08.) 
 
Fase 1 (01.01.05. – 31.10.05)). I denne fasen er en opptatt av å få etablert samarbeid mellom FBKS 
og aktuelle instanser, samt finne driftsgrunnlag for utviklings og kompetanseprosjektet. 
Samarbeidet med Stavanger kommune, Sosial- og helsedirektoratet samt Husbanken står i en 
særstilling i denne perioden. 
 
Fase 2 (01.11.05. – 28.02.06.) Etablering og drift av 4 - 6 boliger. En vil da kunne erverve viktige 
erfaringer med tanke på det å etablere og drifte inntil 20 boliger. Tilsetting av prosjektmedarbeider 
fra 01.11.05. og tilsetting av prosjektmedarbeider fra 01.01.06. 
 
Fase 3 (01.03.06 – 31.12.07) skal prosjektet i større grad fokusere på kvantitative tiltak og å 
analysere og  oppsummere erfaringene og kunnskapen som prosjektet har fått.  
 
Arbeidet vil ha fokus på hvordan dette bidrar i den nasjonale strategi ”På vei til egen bolig”, samt 
hvordan dette bidrar til måloppnåelse hos samarbeidspartnere. (Eksempelvis oppfølging av 
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Stavanger kommune sin Ruspolitiske handlingsplan) En vil også ha fokus på å tallfeste behov for 
boliger med bo-oppfølging med tanke på videre ordinær drift fra ca 01.06.08. 
 
 
3.4. Hovedstrategi for å nå målsetningen om gi/utvikle botilbud med ambulerende bo-oppfølging for 
ungdom mellom 18 – 25 år hvor disse rekrutteres fra henholdsvis barnevernsinstitusjon og 
rusverninstitusjon. 
 
Frem mot våren 2006 vil prosjektledelsen særlig fokusere på tiltak/grep for å nå målsetningen om å 
gi/utvikle botilbud med ambulerende bo-oppfølging for ungdom mellom 18 – 25 år hvor disse 
rekrutteres fra henholdsvis barnevernsinstitusjon og rusverninstitusjon. 
 
Av prosjektets ulike hovedmål er det å gi/utvikle botilbud med ambulerende bo-oppfølging det 
viktigste. Prosjektet er et kompetanse- og utviklingsprosjekt med fokus på boligsosialt arbeid.  
 
For å lykkes vil en derfor fokusere på å ha økonomisk grunnlag for å drifte utviklingsprosjektet. 
Det er derfor av avgjørende betydning at Sosial- og helsedirektoratet, (evt andre instanser) 
responderer positivt på det å gi tilskudd til videre drift. Videre viser vi til at  Husbanken har gitt 
tilsagn om tilskudd for 2006. En vil derfor følge søknadsbehandlingen fortløpende å ha 
tilstrekkelig kontakt både med Shd og Husbanken. 
 
Både FBKS, Stavanger kommune, samt de aktuelle samarbeidepartnere vil ha interesse i 
prosjektet. Det vil derfor være av avgjørende betydning av samarbeidet fungerer optimalt. 
Prosjektledelsen vil fokusere på godt samarbeid. Videre ønsker prosjektledelsen å bidra til fokus 
på området, slik at dette kan gi synergieffekter. FBKS vil gjennom kontakten med Blå Kors Norge 
fokusere på frivillig arbeid og sammen utvikle et frivillighetskonsept. 
 
Vi har et ansvar for å sikre at det foregår et kompetanse og utviklingsprosjekt i forhold til 
boligsosialt arbeid, og det ville vært fint om en kunne  knytte til seg en evaluator. Dette vil vi måtte 
vurdere ut fra de økonomiske rammene vi har.  

3.5 Nærmere om rollene mellom prosjektledelse og prosjektdeltakerne 
Det kan oppstå et spenningsforhold mellom en frivillig organisasjons selvråderett på den ene siden 
og hvor detaljstyrende kommune/staten kan være når den går inn med midler på den andre siden. 
Det gjelder også for dette prosjektet. Vi mener likevel samarbeidsavtalen og 
prosjektskissen/søknaden om tilskuddsmidler til Shd, er så klar at dette vil kunne demme opp for 
slik spenning. Et annet sentralt moment er at en frivillig organisasjon er avhengig av kommune/stat 
etter en prosjektfase – når en skal gå inn i en ren driftsfase, og vi mener dette også kan være 
medvirkende til å redusere slike spenningsforhold. 
 
Shd har et viktig styringsverktøy gjennom prosjektmidlene som gis til kommunene og 
organisasjonene. Gjennom årlige tildelingsbrev stilles det krav til prosjektet og forventninger til 
prosjektkommunene og de frivillige organisasjonene. Vi må sikre at mål/tiltak som ligger til 
prosjektet blir gjennomført og vi må gi tydelig tilbakemelding til deltakerne når vi ser at det ikke er 
nok fremdrift og/eller at målene evt. ikke nås.  
 
Prosjektledelsen har en viktig rolle i prosjektet med å veilede, koordinere og å drive prosjektet fremover. 
  
Samlinger med fokus på kompetanseutvikling 
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Samlingene er sentrale for å ta opp viktig problemstillinger og for å sikre prosjektets fremdrift og 
måloppnåelse. Tema som tas opp er både initiert av prosjektledelsen og samarbeidspartnere.  En 
ønsker minst en slik samling i året, der hver samarbeidsdeltaker kan invitere et visst antall personer 
for å fokusere på aktuelle tema som del i måloppnåelsen i prosjektet. 
 
Husbanken med fokus på om prosjektet er på ”rett vei”  
En ønsker også at Husbanken har et slags ”tilsyn med” og deltar på minst en samling i 
prosjektgruppa i året. Gjennom slike møter med prosjektansvarlig får Husbanken og kommunen 
detaljert informasjon om hva som skjer i prosjektet og kan bidra til en positiv videreutvikling. 
 
 For våren 2006 bør fokus være på: 
 

 Fremdriften for utprøvingstiltakene 
 Fokus på helhetlige tjenester knyttet til tiltak innen helse, bolig, økonomi og sosial fungering 
 Fokus på om oppsatt målgruppe i prosjektplan er i tråd med utviklingen i behovet. 
 Fremdriften i det å fokusere på kvantitative tiltak og å oppsummere og analyserere erfaringene 

og kunnskapen som prosjektet har gitt så lang.  
 Samarbeid mellom de ulike aktørene 
 Erfaringsformidling 

 
 
Egne møter med frivillige organisasjoner 
Prosjektledelsen ønsker å bidra til samarbeid – brobygging - med Stavanger kommune og 
representanter fra de frivillige organisasjonene i kommunen.. Det foreligger i dag møteforum der 
kommunen og frivillige organisasjoner treffes. Prosjektet ønsker å bidra til å videreutvikle dette 
samarbeidet. 
 

 4. Hovedmål 1: Bidra i den nasjonale strategi ”På vei til egen bolig” med å 
gi/utvikle botilbud med ambulerende bo-oppfølging for ungdom mellom 
18 – 25 år hvor disse rekrutteres fra henholdsvis barnevernsinstitusjon og 
rusverninstitusjon som et ettervernstilbud. 

 
Tilskudd fra Shd og Husbanken og de ”faste møtene” er sentrale virkemidler for å sikre at 
hovedmål 1 nås. 

4.1. Delmål 1: FBKS skal prøve ut konkrete bo- og tjenestetiltak som ettervernstiltak  
En sentral oppgave ”På vei til egen bolig – Stavanger” er å prøve ut konkrete bolig- og 
tjenestetiltak. Utfordringen prosjektet står overfor er hvorvidt de enkelte botiltakene representerer 
reell utprøving/nytenkning. Prosjektskissen gir retning på bo-oppfølgingen, men FBKS må vurdere 
behov for justeringer av innhold/utforming av tiltakene underveis i prosjektet. Husbanken sitt 
regionkontor bør som boligsosialt kompetansesenter informeres/ involveres i denne utprøvingen og 
på den måten bidra til å sikre kunnskap om utprøvingstiltakene (bolig- og tjenestetiltak) 
 
Det er gjennom tilskuddsmidlene fra Shd, fokusert på ettervern. Det er i en rekke sammenhenger 
fokusert på mangelen på ettervernstilbud. Det har nok vært en vanlig oppfatning å bruke begrepet 
ettervern etter en viss tid – gjerne lengre tid, og gjerne etter avsluttet behandling - i institusjon. Vi 
har i dette prosjektet definert det å få tilbud om bolig og bo-oppfølging (bo- og tjenestetiltak) etter 
opphold i henholdsvis barnevernsinstitusjon og rusverninstitusjon som ettervern. Vi vil i 
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dokumentasjonen av brukerne i prosjektet, fokusere på lengden den enkelte har hatt i institusjon, vi 
vil i prosjektet ha fokus på ettervernsbegrepet. (Hva er det og hva bør det inneholde) 
 
Det vil bli utarbeidet et system for dokumentasjon og rapportering av tiltakene i prosjektet.  FBKS 
vil rapportere på utforming, organisering, kostnader og finansiering av boligløsninger og 
tjenestetilbud.  
 

4.1.1. Sikre tilstrekkelig finansiering av driften av utprøvingstiltakene  
FBKS ønsker å bidra i den nasjonale strategi På vei til egen bolig. Det er i denne strategien påpekt 
viktigheten av innsats fra frivillige organisasjoner - ”De frivillige organisasjoner viktige 
tjenesteytere”. Og det er satt av statlige midler til å øke kapasiteten i kommunens arbeid, herunder 
oppfølging av rusmiddelmisbrukere etter opphold i institusjon og for 2005 eksplisitt kr. 10,6 
million til samarbeidsprosjekter mellom kommuner og frivillige organisasjoner knyttet til 
ettervern. 
 
For å kunne komme inn under nevnte tilskuddsordning er første forutsetning at en får til et 
samarbeid mellom frivillig organisasjon og kommune, og i neste omgang at en blir prioritert i 
tilskuddsordningen. I juli 2005 fikk vi melding om tildeling av midler fra Shd. Prosjektet har også 
søkt om kompetansetilskudd fra Husbanken og blitt prioritert. FBKS har også søkt Helse- og 
rehabilitering om prosjektmidler, men er ikke blitt prioritert. Det vil være svært viktig at prosjektet 
får tilstrekkelige tilskuddsmidler også i 2006. Uten tilskuddsmidler til drift av utprøvingstiltak, er 
det urealistisk å gjennomføre prosjektet. 
 
 
 
 
 
4.1.2. Sikre funksjonell finansiering av boligene 
FBKS ønsker å erverve inntil 20 boliger, finansiert gjennom Husbankens låne og 
tilskuddsordninger samt egenkapital. FBKS fikk i møte med Husbanken 08.02.05. positive signal 
på at tanker en har knyttet til det å bidra i den nasjonale strategi ”På vei til egen bolig” er i tråd 
med det å kunne komme inn under Husbanken sine låne og tilskuddsordninger.  
 
Husbankens låne og tilskuddsordninger vil ha avgjørende betydning for å kunne realisere 
finansieringen av boligene. 
 
I andre fase av prosjektet er det målsettingen å erverve 4 - 6 boliger. En vet at presset på 
boligmarkedet i Stavanger i dag er høyt i betydningen av høye priser. En vil være svært bevisst på 
å erverve boliger med relativt få kvadratmeter nettopp for å kunne kjøpe inn boliger som lar seg 
finansiere på en måte som kan gi gunstig husleie. 
 
En tenker da seperate boliger, spredd rundt i Stavanger. En vil ha kontakt med eigendomsmeglere 
og boligbyggelag med tanke på å erverve tjenlige boliger. Selv om prisen står sentralt vil en 
selvsagt fokusere på universell utforming, boligstandard, beliggenhet, funksjonalitet, osv. 
 
FBKS ønsker også å legge til rette for, og vurdere muligheten for å selge boliger etter en periode til 
beboere, der beboere kan nyttiggjøre seg Husbankens låne og tilskuddsordninger. 
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På de to boligene vi har kjøpt, har Husbanken gitt 20% tilskudd. Vi har søkt om 30% tilskudd. Vi 
håper regelverket i Husbanken kan føre til høyere tilskuddsprosent enn det vi har fått til nå. 
Husbanken hadde i ”Prosjekt bostedsløse perioden” betraktelig bedre tilskuddsordning enn i dag. 
 
4.1.3. Sikre funksjonell geografisk spredning av boligene 
Stavanger kommune har i dag relativt mange utleieboliger for vanskeligstilte. Det er viktig å være 
bevisst på hvor en plasserer FBKS sine utleieboliger, slik at en ikke oppnår uheldige 
konsentrasjoner av utleieboliger for vanskeligstilte. Her ser FBKS gjerne for seg et nært samarbeid 
med Stavanger kommune i forbindelse med innkjøp, gjerne en mulighet for Stavanger kommune 
til å komme med en uttale på plassering før FBKS  kjøper den enkelte bolig. 
 
4.2. Delmål 2: Fra barnevernsinstitusjon til egen bolig  
Det å tenke bolig med egen bo-oppfølgingstjeneste for ungdom som flytter ut av 
barnevernsinstitusjon er nytt i Stavanger. Riktignok har selvsagt ungdom flyttet ut av 
barnevernsinstitusjon til en selvstendig tilværelse i bolig/hybel før også, men en 
systematisk/planlagt utflytting med å tilby bolig med egen ambulerende bo-oppfølgingstjeneste er 
nytt. Det er også nytt å bruke begrepet ettervern fra barnevernsinstitusjon inn i denne 
sammenhengen.  
 
Det er fra Barne-, ungdoms- og familieetaten blitt påpekt et ”missing link” etter opphold i 
barnevernsinstitusjon, og en har gjerne sett at mange ungdommer etter en periode etter utskrivelse 
fra institusjon har fått en negativ utvikling. Mange av disse ungdommene har sammensatte 
problemstillinger og faller lett mellom ”flere stoler” i det offentlige omsorgsapparatet, samt at 
mange av disse ungdommene skygger unna hjelpeapparatet. Konsekvensene av dette er gjerne at 
ungdommene etter noen år igjen banker på døren til hjelpeapparatet og har da utviklet negative 
trekk som det vanskeligere lar seg reversere. En ønsker derfor å gi bo-oppfølgingen i et helhetlig 
perspektiv og en vil sammen med egne prosjektmedarbeidere/miljøarbeidere kunne benytte det 
generelle hjelpeapparatet. En del av de som flytter ut fra barnevernsinstitusjon er opptatt av den 
”store friheten” som venter og kan ha vansker med å innse begrensningene de har i forhold til det å 
mestre å bo i betydningen av å mestre dagliglivets gjøremål (skole, jobb, økonomi, familie, sosial 
nettverk, fritidsaktiviteter, holde boligen, lage mat osv) etter lengre opphold i 
barnevernsinstitusjon. Det vil være en målsetting å legge til rette for individuelt tilpassede bo-
oppfølging, der ungdommen selv står i fokus og selv er sterk bidragsyter i forhold til det å lage en 
tilpasset bo-oppfølging. En ønsker gjennom dette også å bidra til at det kan lages individuell plan 
for hver ungdom.  På den måten kan en forhindre en sårbar gruppe i samfunnet en negativ 
utvikling.  
 
4.2.1. Utvelgelse av beboere 
En vil fokusere på ungdom på vei fra barnevernsinstitusjon til egen bolig som trenger noe  
bo-oppfølging hvor dette defineres som ettervern fra barnevernsinstitusjon. En vil ”lete” etter 
personer som har utviklet et rusproblem og/eller at det er ungdom som står i faresonen for å utvikle 
et rusproblem. Skulle det vise seg vanskelig å finne klare kandidater innenfor denne målgruppa, vil 
en sekundært gi tilbud til: 
a) ungdom under 18 år som blir kastet ut av foreldrene og der alternativet til et tilrettelagt 
botilbud med oppfølging er plassering i institusjon  
b) ungdom som  har sammensatte problemer hvor rus, kriminalitet og 
adferdsproblemer kan inngå, men hvor en vesentlig del av problemet også er 
hjelpeløshet i forhold til å håndtere hverdagens utfordringer.  
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I samarbeidsavtalen finner vi følgende: FBKS eier og administrerer utleieboligene. FBKS leier ut 
boligene etter anbefaling fra Stavanger kommune. FBKS utarbeider husleiekontrakt og en 
individuell tilrettelagt oppfølgingsavtale/samarbeidsavtale om bo-oppfølging  med den enkelte 
beboer.  
 
Anbefalingen fra kommunen skal være så godt faglig bearbeidet/begrunnet at kommunen står 
ansvarlig for anbefalingen i forhold til kriteriene i samarbeidsavtalen. Dette betyr at  FBKS skriver 
leiekontrakt på bakgrunn av anbefalingen og at det vil være et tilbakevendende tema i 
prosjektgruppa om våre beboere er i tråd med målgruppa for prosjektet. (Både i forhold til 
rusproblematikk og hjelpebehov) 
 
En ser gjerne for seg at FBKS sin bo-oppfølgingstjeneste oppretter kontakt med ungdommen i god 
tid før innflytting i bolig, mens ungdommen fortsatt bor i institusjonen, for slik å kunne bygge opp 
tillit til ungdommen og et godt samarbeidsklima til behandlingsinstitusjonen. 
 
En ønsker også i startfasen å velge ut ungdommer som en har god tro på kan profetere på bo-
oppfølgingen. En ønsker ikke i startfasen å prøve ut de mest utfordrende brukere.  
 
4.2.2. Utfordringer med brukergruppa 
Mange av disse ungdommene vil ha et reservert forhold til å ta imot hjelp. De har blitt påtvunget 
hjelp i en årrekke og vil nå oppleve det å være fri – mestre tilværelsen selv. En ønker derfor å 
bygge bo-oppfølgingen på to viktige prinsipper: Tillit og tilgjengelighet. Det vil være en 
målsetting å legge til rette for individuelt tilpassede bo-oppfølging, der ungdommen selv står i 
fokus og selv er sterk bidragsyter i forhold til det å lage en tilpasset bo-oppfølging. En ønsker 
gjennom dette også å bidra til at det kan lages individuell plan for hver ungdom. Gjennom dette 
ønsker en å bygge opp tillit og en ønsker å være tilgjengelig for ungdommen. For at 
tilgjengeligheten til hjelpeapparatet skal være optimalt, ønsker en å vurdere muligheten for en 
bakvaktsordning for beboerene i prosjektet. 
 
En del av disse ungdommene vil ha behov for opplæring i dagliglivets gjøremål. Denne 
opplæringen må tilrettelegges på en pedagogisk måte til beste for den enkelte. 
 
Det vil være en utfordring å lage nye nettverk som ikke fremmer en rusadferd. 
 
4.2.3. Samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten  
DUE prosjektet i Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom Bufetat og Bergen kommune. Det er der 
forkusert mye på kostnadssida. En vil også i På vei til egen bolig – Stavanger, være opptatt, både 
med faglig kvalitiet på tjenestene og de økonomiske utfordringer som ligger i alternativer til 
institusjonsplasseringer.  
 
Kompetanse og erfaringsutveksling vil stå sentralt. Bufetat sitter på mye erfaring etter mange års 
oppfølging av den enkelte. En må i dette prosjektet klare å overføre mye av relevant kompetanse 
mellom andrelinjetjeneste/spesialisthelsetjeneste og førstelinjenivå som vil ha det videre ansvar for 
ungdommene. 
 
Vi foreslår at det blir arrangert minst en samling i året der en fokuserer på dette samarbeidet. 
FBKS vil ta initiativ til slike samlinger. 
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Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom FBKS og Stavanger kommune. En bør ta opp om 
Bufetat burde starte eget prøveprosjekt – finansiert over egne midler – som alternativ til kostbare 
institusjonsløsninger.  
 
4.3. Delmål 3: Fra rusverninstitusjon til egen bolig 
Videre vil en fokusere på ettervern av ungdom, 18 – 25 år, på vei fra rusverninstitusjon til egen 
bolig. En ønsker å kunne høste erfaringer med å gi tilbud om bolig samt bo-oppfølging der 
utskrivende institusjon gjerne er en samarbeidspartner i bo-oppfølgingen. En ønsker fokus på 
gjennomført behandling og muligheten for å få hjelp av utskrivende institusjon, både til evt. korte 
etteropphold ved institusjonen som del av ettervernet samt det å ha kontakt med utskrivende 
institusjon for å unngå lengre re-innleggelse i behandlingsinstitusjon. En vil fokusere på lengden i 
behandling, og muligheter som måtte ligge i kortere behandlingstid med etterfølgende bo-
oppfølging som ettervern. Og en ønsker gjennom bl.a. bygging av sosiale nettverk å gi 
enkeltindividet muligheter å mestre dagliglivets gjøremål på en god måte. 
 
4.3.1. Utvelgelse av beboere 
En ønsker en nærhet til utskrivende institusjon ved oppfølging i bolig. Det er da nærliggende å 
tenke utvelgelse av beboere som kommer fra lokale rusverninstitusjoner, Fabo og Duedalen Blå 
Kors behandlingssenter. Utvelgelsen vil kunne skje i nær dialog med Stavanger kommune, som 
”gir oss” beboerne. En ønsker primært ferdig behandlete beboere, men beboere med avbrutt/ikke 
fullført behandling kan også være aktuelle. En ønsker i samarbeid med utskrivende institusjon ved 
behov å kunne legge til rette for en ev re-innleggelse, for så å igjen å kunne flytte inn i sin egen 
bolig. 
 
4.3.2. Utfordringer med brukergruppa 
Det ligger en stor utfordring i å hjelpe denne gruppa til en tilværelse uten rusmidler. Det er ofte 
vanskelig for en tidligere rusmisbrukere å mestre måtehold og en vil stimulere til sosial nettverk 
der rusmidler ikke er en del av miljøet. 
 
Gruppa kjenner seg ofte stigmatisert og kjenner på skyldfølelse for sin livssituasjon. Prosjektet vil 
tilstrebe en ny start for den enkelte beboer, der mestringsfølelsen på de ulike områdene innenfor 
dagliglivets gjøremål vil stå sentralt. Det er en utfordring for en gruppe som ofte har levt ustabilt, å 
opparbeide seg en mer stabil livssituasjon herunder stabil bosituasjon. Prosjektet vil derfor gjøre 
”alt” for at beboer kan bli boende i bolig. 
 
For å skape denne stabile bosituasjon ønsker en primært å tilby ordinær husleiekontrakt med 
beboer og at en i tillegg til dette lager til skriftlige samarbeidsavtale/avtale om oppfølging i bolig i 
som bygger på tillit og tett oppfølging. Vi må likevel også vurdere bruk av husleielovens §11.2. 
 
En del i denne gruppa kan ha uføretrygd og må oppfordres på en spesiell måte til å kjøpe sin egen 
bolig. Det kan sies at denne muligheten har vært der lenge. Det er likevel slik at denne målgruppa 
trenger ekstra motivering for å gå til det skritt å kjøpe, og gruppa trenger nok også konkrete ”push” 
for å starte en slik prosess samt gjennomføre den. Prosjektet kan ha en slik aktiv pådriverfunksjon. 
 
4.3.3. Samarbeid med rusverninstitusjoner og Helse vest  
De lokale rusverninstitusjonene ligger inn under Helse vest. Det regionale helseforetaket 
”produserer” mange klienter. De vil være viktig å se på sammenhenger mellom innleggelse og 
utskrivelse til henholdsvis egen oppfølging og tilpasset bo-oppfølging. Her bør en gå inn og 
analysere, finne trekk som kan bidra i det å legge til rette for en livssituasjon preget av bostabilitet. 
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En bør kunne vurdere korte etteropphold ved institusjonen som del av ettervernet samt det å ha 
kontakt med utskrivende institusjon for å unngå lengre re-innleggelse i behandlingsinstitusjon. 
 
Kompetanse og erfaringsutveksling vil stå sentralt. Helse Vest RHF/rusverninstitusjonene sitter på 
mye erfaring etter mange års oppfølging av den enkelte. En må i dette prosjektet klare å overføre 
mye av relvant kompetanse mellom andrelinjetjeneste/spesialisthelsetjeneste og førstelinjenivå 
som vil ha det videre ansvar for ungdommene. 
 
Vi foreslår at det på en av samlingene vi har omtalt bør arrangeres, fokuseres på dette samarbeidet. 
FBKS kan ta et slikt  initiativ.  
 
5. HOVEDMÅL 2: Fokusere på behovet for helhetlige tjenester knyttet til 

tiltak innen helse, bolig, økonomi, og sosial fungering. 
 
Det blir gjerne vist til at tjenestene til vanskeligstilte som trenger bo-oppfølging er tilfeldige og 
fragmenterte. Dette er noe prosjektet vil fokusere på som en hovedproblemstilling og ha som 
målsetting å tilby helhetlige tjenester. 
 
Prosjektet vil fokusere på en aktivitetsbasert modell der individuell tilpasset aktivitet står i 
sentrum. Brukeren skal motiveres til aktivitet, eksempelvis skole/kurs/annen opplæring, 
fritidsaktiviteter/hobbyer, der prinsippet om aktivitet skygger over mangelen på motivasjon og 
redusert kompetanse. 
 
Prosjektet vil derfor ha det gamle ordtaket om at ”ledighet er roten til alt vondt” som en del av 
tenkningen. 
 
I dette prosjektet vil FBKS medvirke/overvåker at den enkelte får helhetlige tjenester, analyserer 
hvor skoen trykker i forhold til tjenesteapparatet og gjør tiltak for å hindre tilfeldige og 
fragmenterte tjenester. 
 
 
5.1. Et samspill mellom FBKS sin bo-oppfølging og Stavanger kommune  
Ansvarsgruppa er gjerne den arena samspillet mellom ulike tjenester er mest i øynefallende. FBKS 
vil være aktiv deltaker i alle ansvarsgrupper der beboer i dette prosjektet deltar. 
 
Selv om FBKS/prosjektmedarbeiderne ikke er koordinator i ansvarsgruppa, skal 
FBKS/prosjektmedarbeider likevel overvåke samspillet mellom de ulike tjenestene beboer får – 
burde fått tildelt. Vi har en hypotese som går i retning av at problemet neppe er det å se 
mangelfullt samspill mellom ulike tjenester, men ha tid til å gå inn i problematikken. Dette 
prosjektet skal derfor ha tid til å rette fokuset mot problematikken og så langt mulig tilstrebe å 
iverksette tiltak som muliggjør en mer helhetlig tenkning og helhetlig gjennomføring av tiltak 
innen helse, bolig, økonomi og sosial fungering. 
 
Dersom FBKS skulle vise til en fragmentert oppfølging av tjenester, og stat/kommune er enig i en 
slik vurdering, og dersom det da ikke iverksettes relevante tiltak for å motverke dette, skal en i 
rapportsammenheng gi en analyse av situasjon med løsningsforslag til helhetlige tjenester. 
 
5.2.  Fokus på samspillet i det kommunale og statlige tjenestetilbudet 
Det må sies at vi i Norge har et vel utviklet velferdssamfunn. I dette velferdssamfunnet finner en et 
svært vidt spekter av tjenester som skal ivareta enkeltindividet. Vi har flere forvaltningsnivå som 
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skal ivareta den enkelte, hvor det statlige og kommunale er de to sentrale størrelsene.  I en hektisk 
hverdag er det ikke alltid lett for de tilsatte å se sammenhengene og mulighetene som ligger i disse. 
Ofte er det ulike økonomiske hensyn som gjør at sammenhengene blir tildekket/skjult. Vi vil i 
prosjektsammenheng fokusere på det gode samspillet, og våge å stille spørsmål med om 
gjennomførte tiltak er optimale med tanke på tiltenkt helhetlig fokusering innen helse, bolig, 
økonomi og sosial fungering. Vi ønsker i denne sammenheng å stille spørsmål om økonomiske 
tilnærminger/ansvar er en begrensning i forhold til en optimal helhetstenkning. Det viste seg for 
eksempel at når Oslo fekk ansvar både for barnevernsinstitusjonene og det kommunale barnevern, 
gikk utgiftene til institusjonsoppholdet kraftig ned, antagelig som en følge av økonomiske 
vurderinger. En må likevel tro det har vært en klar faglig vurdering som har bidratt til et slikt 
utfall. 
 
Fokuset i prosjektet vil være at beboer får tilbud vedkommende trenger og har krav på.  
 
5.3.  Individuell plan 
Rusavhengige som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 01.01.04 rett til å få 
utarbeidet en individuell plan. Innføringen av hjemmel for individuell plan i lov om sosiale 
tjenester skal bidra til aktiv brukermedvirkning og sikring av samordning og samarbeid mellom 
ulike deler av tjenesteapparatet. FBKS ønsker sammen med Stavanger kommune å bidra til å lage 
og gi oppfølgingen av individuell plan. 
 
5.4. Helhetlige tjenester 
Det viser seg gjerne at deler av denne gruppa ikke ønsker individuell plan, ønsker ikke å arbeide 
med målretta tiltak for å endre livssituasjon. Individuell plan er kun et tilbud for den som ønsker 
det. I den hektisk hverdag for hjelpeapparatet fører det gjerne til redusert fokus på helhetlige 
tjenester. I dette prosjektet ønsker en, selv om beboer har liten motivasjon for å arbeide med 
målretta tiltak, å spisse fokuset inn mot helhetlige tjenester innenfor helse, bolig, økonomi og 
sosial fungering. Vi vil konkret bruke et skjema som verktøy, der disse sentrale livsområdene står 
nedfelt. I jevnlige møtepunkter med beboer vil dette bli tatt opp. En vil fokusere på rettigheter 
beboer har.  

 

6. HOVEDMÅL 3: PROSJEKTET SKAL VIDEREUTVIKLE AKTUELLE METODER 
SOM DEL AV DET BOLIGSOSIALE ARBEIDET 
FBKS etablerer i samarbeid med Stavanger kommune et treårig utviklingsprosjekt som ledd i den 
nasjonale strategi – ”På vei til egen bolig” der dette prosjekt aktivt vil kunne bidra til 
kompetanseutvikling innen boligsosialt arbeid. Prosjektet har fokus på resultatmålet i 
Boligmeldingen om at ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra 
institusjon. Målsettingen er at dette skal bidra til viktig kompetanseutvikling innen boligsosialt 
arbeid, og at erfaringen en høster skal kunne formidles på en måte der dette oppleves som nyttige 
erfaringer i den videre satsningen på det å forebygge og bekjempe bostedsløshet. 
 
Stavanger kommune og FBKS ønsker å kunne ta med seg erfaringer fra metode og 
modellutviklingsprosjektet Prosjekt bostedløse, både lokalt og nasjonalt. En vil derfor blant annet 
gjennom sluttevalueringsrapporten til Prosjekt bostedløse på nasjonalt nivå, videreføre positive 
elementer fra metodeutviklingen, utprøvd også i andre deler av landet. 
 
Det er en målsetting å videreutvikle/videreutprøve metoder i bo-oppfølging, dvs metoder for å 
skape trygge og stabile bosituasjoner for vanskeligstilte som mangler egen eller leid bolig. Og vi 
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har en klar målsetting om at slike metoder skal beskrives. I dette ligger også det å fokusere på bo-
oppfølgingsbegrepet.  
 
 
6.1. Delmål 1: Videreutvikle OOT og LØFT metodikken innen boligsosialt arbeid 
Prosjekt bostedløse i Stavanger kommune brukte bl.a. Oppgaveorientert tilnærming som metode i 
bo-oppfølgingen. Elementer fra Løsningsfokusert tilnærming ble også brukt. Vi vil fokusere videre 
på disse metodene med tanke på å videreutvikle disse som verktøy i bo-oppfølging. Det er en 
målsetting å kunne si noe om hva det er som evt gjør disse metodene som spesielt egnet til bo-
oppfølging. 
 
Prosjekt bostedsløse i Stavanger laget også et dokument som gikk på ”fra idegrunnlag til praktisk 
botrening”. Vi vil i vårt arbeid prøve å ”få tak i”, konkretisere hva det er som vi tror nytter for å få 
til bo-oppfølging, si noe om hvilke ”grep” vi må gjøre, og gjennom dette utvikle 
metodetenkningen. 
 
 
 
6.2. Delmål 2: Utvikle og erfare nye metoder 
I utviklingsprosjekter må det legges til rette for å prøve ut nye metoder og en må våge å prøve noe 
nytt, gjerne som del av en god og trygg kjent metode. Vi vil ikke her gå mye inn på slike tenkte 
metoder, men vi tror det en kan kalle for aktivitetsbasert metode er noe å bygge videre på. 
Prinsippet i dette er at beboer er positivt aktiv med noe konstruktivt, (har en aktivitet) og at dette 
skal bidra til en trygg og mer stabil bosituasjon. I dette kan en bygge inn mestringsopplevelser som 
en metode. Vi vet mange beboere i vår målgruppe har opplevd mange nederlag og dermed 
tapsopplevelse. Vi vil derfor i utviklingsarbeidet fokusere på det å mestre ting. Vi vil i det 
praktiske arbeidet med å utvikle bo-oppfølgingsmetoder tilstrebe å finne ut hvilke element som kan 
virke motiverende for beboer med tanke på å oppnå en trygg og stabil botilværelse – og bruke det 
som insitament for videre metodeutvikling. Metodene vil kunne bære preg av å være 
prosessorienterte ettersom mange i målgruppa vil måtte jobbe bevisst med dette over lang tid. 
 
6.2.1. Kartleggingsverktøy og "hvor trykker skoen"? 
Vi ønsker å finne ut – analysere – hva er det som gjør det så vanskelig å mestre en trygg og stabil 
tilværelse i egen bolig. Vi vil tilstrebe å finne ut om det er en del fellestrekk med mange beboere, 
og ut fra det sette inn målretta tiltak. Vi vil derfor fokusere på og videreutvikle kartleggingsverktøy 
for å ha et slikt grunnlag å jobbe videre ut fra. 
 
6.2.2. Frivillig innsats 
Vi vil i det metodiske arbeidet fokusere på ”hva som virker” på det å lage en stabil og trygg 
bosituasjon. Vi vil vektlegge frivillig innsats inn i det metodiske arbeidet, og sier  noe om dette i 
eget kapittel. 
 
6.2.3. Erfaringer med tilgjengelighet 
Vi tror dette med tilgjengelighet til hjelpeapparatet er en nøkkelfunksjon i bo-oppfølging. DUE 
prosjektet i Bergen (DerUngdom Er) har bl.a. fokusert på dette med tilgjengelighet og opprettet en 
bakvaktsordning slik at ungdommene kan kontakte sin koordinator nærmest døgnet rundt/året 
rundt. Dette er noe vi vil se på og vurdere hensiktsmessigheten av.  
 
6.2.4. Utvikle sosiale nettverk som metode 
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Det er en stor utfordring å endre miljøet for mange i vår målgruppe. Vi vil bruke tid på det å 
utvikle gode sosiale sammenhenger for beboerne. Det vil gå både på å motivere til og vurdere 
kompetansen til den enkelte med tanke på å kunne utvikle nye sosiale nettverk. Der motivasjon 
og/eller kompetanse er svak, vil en gå inn med tiltak for å styrke motivasjon og kompetansen. 
 
6.2.5. Utvikle tilgangen til korte opphold i tiltak utenfor boligen som metode for å bli boende 
i bolig 
Igjen er vi opptatt av hva som virker, hva som gir en trygg og stabil bosituasjon. Vi tror dette med 
å kunne komme tilbake til behandling/tidligere tiltak i en eller annen form, vil kunne være med å 
styrke stabiliteten i bolig. Vi ønsker konkret å utvikle tilgangen til korte opphold utenfor boligen 
som en metode for å bli boende i en trygg og stabil bosituasjon over tid. 
 
6.2.6. Veiledning og kurs 
I Tromsø kommune er det gjort visse erfaringer med tanke på botreningskurs. Egne kurskvelder for 
en noenlunde homogen gruppe, kan vise seg å være velegnet som metode for å mestre egen 
bosituasjon, gjerne med samtalegrupper som pedagogisk tilnærming. Det er en målsetting å lage 
eller ha tilgang til et veiledningshefte i boligsosialt arbeid. 
 
6.3. Delmål 3: Å bli boende i bolig over tid 
Mange mestrer å bo et sted over kort tid. Vi vil fokusere på metoder som også stimulerer til å bli 
boende over lang tid. Vi vet elementer som – når besøkende blir en trussel for å mestre å bli 
boende i bolig, og konflikter med naboer – påvirker en trygg og stabil bosituasjon. Vi ønsker å se 
om en metodisk tilnærming til slike negative faktorer kan motvirke trusselen i forhold til det å 
mestre å bo. 
 
Sammen med dette vil vi se på planlegging av flyttinger, og det å utvikle en metodisk tilnærming i 
forhold til det å kjøpe sin egen bolig.  
 
 
 
 
7. HOVEDMÅL 4: SKAPE GRUNNLAG FOR OG ERFARINGER MED FRIVILLIG 
ARBEID SOM DEL AV DET BOLIGSOSIALE ARBEIDET                                                               
FBKS ønsker også å fokusere på frivillighet som en del av denne satsningen, og ønsker å 
utvikle/gjennomføre et ”frivillighetsprosjekt”. Her ønsker en å knytte til seg personer/familier som 
ser verdien av idealistisk arbeid og som kan bli viktige bidragsytere i det å hjelpe enkeltindividet 
til å mestre tilværelsen i ettervernsperioden. Blå Kors Norge fokuserer på frivillig arbeid, og henter 
gjerne ideer fra internasjonale sammenhenger som en lokalt vil kunne dra veksler på. Konkret 
ønsker FBKS å prøve ut et frivillighetsarbeid der hjelperen tilbys veiledning fra prosjektet. FBKS 
har opprettet et samarbeid med Den Norske Kirke med tanke på å utvikle frivillighet og der dette 
kan ses i sammenheng med Den Norske Kirkes diakonale satsning. 
 
7.1. Delmål 1: Frivillig innsats som supplement til bo-oppfølgingen 
De norske samfunnet ønsker å videreutvikle velferdssamfunnet hvor offentlig sektor er 
lokomotivet i dette. Når det gjelder behov for mellommenneskelige relasjoner, kan behovet hos 
enkelte grupper virke ”umettelig”. Ungdom som kommer fra barnevernsinstitusjoner og 
rusverninstitusjoner har oftest ikke det gode sosiale nettverk de fleste andre ungdommer har, 
bestående av ressurssterke familier, venner og en strukturert fritid.  For å kompensere på denne 
forskjellen ønsker FBKS å bidra til frivillig innsats fra idealistiske personer som supplement til 
offentlige tjenester. Vi ser på dette som viktig i forhold til å etablere gode sosiale nettverk og på 
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den måten forhindre en sårbar gruppe i samfunnet en negativ utvikling. Slik erfaring kan være 
svært nyttig med tanke på hvordan en skal løse bo-oppfølgingen for vanskeligstilte. 
  
7.1.1. Rekruttering til frivillig arbeid  
Vi ønsker primært å rekruttere til frivillig arbeid fra personer som har gått i ”livets skole”, godt 
voksne som sitter inne med kunnskap om mellommenneskelige relasjoner. For FBKS vil en gjerne 
utfordre godt voksne personer der deres egne barn er flyttet ut fra hjemmet, og som har tid til å gi 
til andre. Det vil også for FBKS, som en kristen forening, være aktuelt å rekruttere frivillige fra 
diverse menighetssammenhenger, både statskirkelige og menigheter utenfor statskirken. Det kan 
også tenkes at frivillige melder seg til tjeneste, der disse frivillige av ulike grunner ikke bør gå inn i 
slikt arbeid. FBKS vil fokusere på det, og motvirke uheldige konstelasjoner i relasjonen hjelper – 
mottaker. 

7.2. Delmål 2: Prosjektet skal prøve ut frivillighetsarbeid mot utgiftsdekning  
Blå Kors Norge jobber mye med frivillighetsarbeid. En ønsker å starte opp et frivillighetsarbeid 
der også elementer fra Blå Kors Norge sine internasjonale erfaringer kan være et bidrag, og der 
hjelperen får et økonomisk vederlag for visse utgifter. (billetter til fotballkamp osv) 

 

8. HOVEDMÅL 5:  PROSJEKTET VIL FOKUSERE PÅ ERFARINGS OG 
KUNNSKAPSFORMIDLING 
 
Å formidle erfaringer fra prosjektet og å formidle kunnskap om boligsosialt arbeid for ungdom 
mellom 18 – 25 år er en viktig målsetning for prosjektet. Informasjon, erfaringsformidling og 
kompetanseoppbygging står sentralt.                   

8.1. Delmål 1. Gjennomføre erfaringskonferanse om boligsosialt arbeid for målgruppa   
En viktig målsetning for prosjektet er å delta på møteplasser for formidling av erfaringer i 
prosjektet. 
 
 Erfaringsformidlingen skal skje : 
• Mellom deltakerne i prosjektet 
• Mellom prosjektet og andre kommuner og frivillige organisasjoner 
• Til Husbankens regionkontorer dersom det er interesse for det 
 
Erfaringsformidling kan skje: 
• Til utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer 
• Til departementene/SHdir 
 
Prosjektet vil bidra til og gjerne invitere til minst en slik årlig erfaringskonferanse innen 
boligsosialt arbeid. Dette behovet må ses i sammenheng med den generelle aktiviteten på området 
boligsosialt arbeid innen kommunen og innen strategien ”På vei til egen bolig”. 
 
8.1.2. Hjemmesider 
En vil fra våren 2006 vurdere hensiktsmessigheten av å være på en åpen web-side for informasjon 
om prosjektet generelt og der det også fokuseres på frivillighetsarbeid.  
 
8.2. Delmål 2:Brobyggingsprosjekt 
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FBKS ønsker å bidra i å utvikle Brobyggingsprosjekt mellom kommunen og frivillige 
organisasjoner i Stavanger kommune. En vil stimulere til at de frivillige organisasjoner treffes 
sammen med Stavanger kommune og at en slik kan oppnå synergieffekter. 
 
8.3. Erfaringer nasjonalt i Blå Kors sammenheng  
    
Blå Kors driver i dag boligtiltak flere steder i Norge, og en ønsker med dette prosjektet å kunne 
oppnå fokus på det å drive med bo-oppfølging, også med tanke på at dette kan ”kopieres” til andre 
Blå Kors sammenhenger.                                  
                            

DEL 3:  PROSJEKTORGANISERING, BUDSJETT OG FREMDRIFTSPLAN 

9. Organisering 
 
Nedenfor følger en gjennomgang av prosjektorganiseringen. Prosjektet har en styringsgruppe og 
en prosjektgruppe. Disse gruppene kan om ønskelig opprette arbeidsgrupper/referansegrupper. 
Prosjektet har et arbeidsutvalg og prosjektledelse. 
 
FBKS vurderer å engasjere en evaluator av prosjektet. Pris på et slikt arbeid kan komme i konflikt 
med de økonomiske rammene for prosjektet. 

9.1.Styringsgruppe 
 
Styringsgruppen er satt sammen med en representasjon fra: 
• Blå Kors Norge  
• FBKS 
 
Styringsgruppen har følgende oppgaver og ansvar: 
 
Har et overordnet ansvar i prosjektet 
Beslutningsorgan for prosjektet 
Rapporterer til styret for FBKS 
Motta og behandle evalueringsrapportene 
Vedta i samarbeid med Stavanger kommune endringer i prosjektplanen 
Ivareta et godt samarbeid med Stavanger kommune 
 
Styringsgruppen avholder minimum  4 – 6 møter hvert år.  
 

9.2. Prosjektgruppe 
 
Prosjektgrupper er sammensatt slik: 
 
Stavanger kommune utpeker 3 representanter 
FBKS utpeker 3 representanter. 
Inntil 2 representanter i tillegg, eksempelvis fra Bufetat og Helse Stavanger HF,  Institusjon med 
avtale fra statlig helseforetak (Helse Vest RHF) 
 
Prosjektgruppa har følgende oppgaver og ansvar: 
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• Bidra til at samarbeidsavtalen mellom Stavanger kommune og FBKS gjennomføres 
• Drøfte prinsipielle saker av økonomisk og faglig karakter 
• Rådgivningsorgan for prosjekteier 
• Rådgivningsorgan for prosjektledelse 
• Sørge for nødvendige oppfølging av prosjektplan 
• Motta og behandle evalueringsrapporter 
• Kvalitetssikre prosjektet 
• Delta i erfaringsformidling 
• Foreslå endringer i prosjektplanen. Bistå prosjektledelsen i å utvikle nettverk mellom ulike 

fagmiljøer, deltakerne og andre sentrale aktører 
• Bidra til at erfaringer fra prosjektet formidles. 
• Sentralt bindeledd til Stavanger kommune 
 
Prosjektgruppa avholder møter ca annen hver måned.   
 

9.3.  Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget består av en del av styret for FBKS samt prosjektleder. 
 
Arbeidsutvalget følger prosjektet nært og har følgende oppgaver: 
 
• Støttefunksjon til prosjektledelsen i detaljerte spørsmål 
 
Arbeidsutvalget har møter etter behov, og tar gjerne telefonmøter. 
 

9.4.  Prosjektledelsen 
På vei til egen bolig – Stavanger er et utviklingsprosjekt. Den faglige utviklingen og utprøving av 
tiltak blir driftet av FBKS.   
 
Prosjektledelsen vil bestå av prosjektleder med bistand fra 2 prosjektmedarbeidere. 
 
Prosjektledelsen har en naturlig tilknytning til Husbankens regionkontorer i behandlingen av 
boligfinansieringssaker. Regionkontorene har en viktig pådriverrolle i den nasjonale strategi På vei 
til egen bolig.  
 

9.5.  Evaluator 
Det arbeides med om en kan få til en form for ekstern evaluering/kvalitetssikring av prosjektet.  
 
En slik evaluering har også som hensikt å bidra til evnt justeringer av prosjektet og å ta opp 
sentrale problemstillinger som har betydning for prosjektet.  
 
En slik evaluator vil kunne  inviteres til møter i prosjektets organer og prosjektets øvrige 
arrangementer, og fungerer som kvalitetssikrer og veileder i forbindelse med rapporteringsopplegg 
spesielt og prosjektledelsens veivalg generelt. 
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10.Budsjett 
 
• budsjettoversikt med finansieringsplan, inntekt og utgiftsdel og hvilke 
utgifter som forutsettes dekket av tilskuddet 
 
Det er søkt  Shd om tilskuddsmidler på kr. 1.300.000 for 2006. I tillegg til dette vil det bli laget søknad om å få 
overført ubrukte tilskuddsmidler fra 2005 til videre bruk i prosjektet. (ca 660.000) 
 
Lønn, sosiale utgifter/forsikring, til prosjektleder og   
2 prosjektmedarbeidere/miljøarbeidere, (3 stillinger)    Kr. 1.343.000 
Kontorutgifter         Kr.      20.000 
Telefon, adsl utgifter        Kr.      18.000 
Bil/skyssutgifter         Kr.      65.000 
Kompetanseutviklingstiltak – kurs,  
reiser, m.m.         Kr.      57.000 
Diverse utgifter, herunder datautstyr      Kr.      43.000 
Regnskapsførsel        Kr.      30.000 
Evaluering         Kr.      24.000 
 
Til sammen         Kr. 1.600.000 
 
Ovennevnte utgifter minus kr. 300.000 søkes dekket av tilskuddsmidler fra Shd. (Vi har fått tilsagn om kr. 250.000 fra 
Husbanken for 2006. Fikk samme beløp i 2005, og overfører 50.000 av disse til bruk i 2006) 
 
Utgifter    Kr. 1.600.000 
 
Inntekter 
Tilskuddsmidler, Shd  Kr. 1.300.000 
Tilskuddsmidler, Husbanken Kr.         300.000 
 
Til sammen   Kr. 1.600.000 
 
 
Det står sentralt om vi får  nye tilskuddsmidler for 2006. Skulle det vise seg at en ikke får nye 
tilskuddsmidler fra Shd for 2006, må en vurdere å avslutte prosjektet lenge før tiltenkt eller at 
andre finansierer prosjektet. FBKS kan bruke noe egne midler, under forutsetning av manglende 
tilskuddsmidler, men det vil likevel være en grense for hvor langt FBKS kan strekke seg. 
 
 
Fremdriftsplan for første halvdel av 2006: 
 
Tilsetting av prosjektmedarbeider nr 2    01.01.06. 
Erverving av til sammen inntil 10 boliger    15.06.06. 
Erverving av til sammen inntil 20 boliger    31.12.07. 
 

11. Litt om boligdelen 
 
Vi kunne med fordel hatt et større kapittel om boligdelen. Dette vil komme i forbindelse med 
første evaluering våren 2006. Vi tar likevel med litt her i mer ”stikkordsform” 
 
Antall boenheter: Inntil 20 stk i løpet av prosjektperioden. 
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Plassering: I det ordinære bomiljø, primært seperate boliger spredt rundt i Stavanger kommune. 
Her ønsker en å følge opp Stavanger kommune sin ”integrasjonslinje” 
 
Størrelse: Gjerne små leiligheter, gjerne 30 – 40 kvaderatmeter. Dette for å komme ned i pris, og 
gjøre det mulig at beboerne har en mulighet økonomisk for selv å overta boligen. 
 
Kvaliteter: Universell utforming. 
 
Boligmiljøet: Muligheter for å opprette gode sosiale nettverk 
 
Delvis møblering: Boligene skal primært leies ut med hvitevarer, og gjerne enkel møblering, 
gardiner m.m. 
 
Innslusingsfasen: Viktig med gode rutiner for å opprette gode relasjoner mellom beboer og 
prosjektets medarbeidere. 
 
Mengde hjelp: På sikt 1:10. 
 
Finansiering av boliger: 10% egendel fra FBKS, 20% tilskudd (søker om høyere prosent) 
resterende Husbankens lånefinansiering. 
 
Objektiv taksmann: Utgangspunkt med objektiv takst på utleienivået (husleieprisen) 
 
Husleiekontrakter: Vanlige husleiekontrakter etter husleieloven, men vurderer også å bruke 
husleielovens §11.2. 
 
Samarbeidsavtale/Oppfølgingsavtale med den enkelte beboer. 
 
Samarbeid med anskaffelse: Gjerne innspill fra Stavanger kommune. 
 
 
 
 


